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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo comparativo 

entre os principais modelos de mobilidade de portadores 

empregados para a simulação de SOI FinFETs de porta tripla. A 

análise é baseada em resultados de simulações numéricas 

tridimensionais, comparadas com dados experimentais da 

literatura a fim de verificar qual modelo de mobilidade descreve 

melhor o comportamento destes dispositivos. 

1. Introdução 
Os dispositivos SOI FinFET são uma alternativa para a 

contínua evolução da tecnologia CMOS, pois apresentam 

vantagens em relação aos dispositivos MOS convencionais, como 

menor susceptibilidade aos efeitos de canal curto [1]. Contudo as 

particularidades desta tecnologia mudam o comportamento dos 

transistores, e como consequência as simulações numéricas 

baseadas em dispositivos convencionais não descrevem com 

precisão os fenômenos ocorridos em SOI FinFETs. A mobilidade 

é uma característica muito importante para descrever a capacidade 

de corrente dos dispositivos MOS. Ela depende das propriedades 

físicas, do processo de fabricação, do tipo de portador e dos 

campos elétricos aplicados. Logo, ela se torna sensível às 

mudanças de tecnologia e necessita ser avaliada para o emprego 

em simulações numéricas. O objetivo deste trabalho é indicar o 

modelo de mobilidade do simulador de dispositivos que melhor 

descreve a corrente de dreno em dispositivos SOI FinFET.   

2. Metodologia 
Foi verificado quais modelos de mobilidade são mais 

empregados para a simulação de SOI FinFETs, e selecionada uma 

referência experimental [2] para a avaliação dos modelos do 

simulador. As simulações foram realizadas no software Atlas [3], 

com os modelos de Lombardi [3-4] e Shirahata [3-5], para um 

dispositivo SOI nFinFET de porta tripla, com altura (HFIN) de 60 

nm, espessura de óxido de porta (tOX) e óxido enterrado (tBOX) de 

2nm e 145 nm, dopagem no canal (NA) de 10
15

 cm
-3
,
 
dopagem de 

fonte e dreno (ND) de 10
20

 cm
-3, 

largura de canal de (WFIN) 30 nm e 

comprimentos de canal (L) de 0,25, 1 e 10m. Para as simulações 

com o modelo de Shirahata foram alteradas as mobilidades iniciais 

(0) para os valores extraídos de simulações anteriores com o 

modelo de Klaassen [3], conforme indicado no manual do 

simulador. Por opção dos autores não foram realizados ajustes 

empíricos nas simulações. 

3. Resultados  

A Figura 1 apresenta a comparação entre as curvas da 

corrente de dreno (ID) pela tensão de porta (VG) experimentais e 

simuladas com diferentes valores de L. É possível observar que 

quanto menor o L, maior a divergência entre as curvas simuladas 

e experimentais, devido à não consideração das características 

reais de fonte e dreno nas simulações que degradam a corrente ID 

[6]. Os erros para diferentes polarizações de porta são 

apresentados na Tabela 1. A diferença entre as curvas simuladas 

se dá pela não consideração da degradação pelo espalhamento de 

Coulomb no modelo de Lombardi, mostrando que para os 

dispositivos experimentais utilizados, este é um mecanismo 

importante. 

 

 

 
Figura 1 –  Curvas ID x VG simuladas com dois modelos de mobilidade 

e a referência experimental para L: (a) 0,25m, (b) 1m, (c) 10m. 
 

Tabela I – Erros percentuais das simulações. 

 Lombardi Shirahata 

VG(V) 10m 1m 0,25m 10m 1m 0,25m 

0,5 24 55 128 6 26 79 

0,7 32 56 111 15 29 64 

0,9 36 59 122 20 34 76 

4. Conclusões 
O modelo de Shirahata combinado a 0 de Klaassen 

descreve melhor o comportamento de transistores SOI FinFETs 

quando comparado ao modelo de Lombardi. Entretanto é 

necessário acrescentar às estruturas simuladas as características 

reais de fonte e dreno, para obter mais precisão na degradação 

de corrente. 
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